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Steget ut

En föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till
vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning.

Tillfälle 1

7/9

Tillfälle 2

28/9

Stöd enligt lagen

Arbetsförmedlingen

Vad säger lagen om stöd till unga vuxna med
funktionsnedsättning?

Vilka anställningsformer och ersättningar
finns från Arbetsförmedlingen?

LaSSe Brukarstödcenter
Information och råd om livsvillkor
och samhällsinsatser.

Stöd till anhöriga
Vilket stöd finns för dig som står bredvid?

Anmälan till tillfälle 1:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sjuharad/
kurser/digital-steget-ut-tillfalle-1-70517/

Vägen mot arbetslivet

Vad kan kommunen hjälpa till med?

Studera vidare?
När kan studier på folkhögskola vara ett
alternativ?

Försäkringskassan
Vad kan man få för hjälp från Försäkringskassan?

Anmälan till tillfälle 2:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sjuharad/
kurser/digital-steget-ut-tillfalle-2-70518/

Tid: Utbildningen är fem tisdagar kl. 18.00-20.00
(7/9, 28/9, 19/10, 9/11 och 30/11)
Plats: Utbildningen sker digitalt via Zoom.
Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan.
Se länk till anmälan under respektive tillfälle.

Tillfälle 3

19/10

Budget- och skuldrådgivningen

Tillfälle 5

30/11

Ledsagare och kontaktperson

Vilken hjälp finns att få när ekonomin är på
väg att rasa?

Vad gör en ledsagare och vem kan få en
kontaktperson?

När man behöver hjälp att hantera
sin ekonomi

Att ta körkort

Vad är en God man och hur får man en
sådan?

Personligt ombud
Vad är personligt ombud och vad kan de
hjälpa till med?

Anmälan till tillfälle 3:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sjuharad/
kurser/digital-steget-ut-tillfalle-3-70519/

Vad gäller för körkort och funktionshinder?
Mobilitetscenter informerar

Aktiv fritid
Hur kan man motivera till en aktiv fritid?

Anmälan till tillfälle 5:

https://www.sv.se/avdelningar/sv-sjuharad/kurser/
digital-steget-ut-tillfalle-5-70521/
Med reservation för att programmet kan komma att ändras.

Tillfälle 4

9/11

Vägen till eget boende, vår historia
En personlig berättelse ur livet.

Boendealternativ
Vilka olika sorters boenden finns det och hur
ansöker man om dem?

Stöd i boendet
Vad innebär boendestöd och vem har rätt
till det?

Samordnad individuell plan - SIP
När görs en sådan och vad innehåller den?

Anmälan till tillfälle 4:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-sjuharad/
kurser/digital-steget-ut-tillfalle-4-70520/

Utbildningen arrangeras av anhörigstödet i
kommunerna i Sjuhärad, i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan.

